Smučarska zveza Slovenije
Zbor za smučarske skoke in NK
Podutiška 146
1000 Ljubljana
Ljubljana, 16.12.2021

ZAPISNIK

7. redne seje Zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, ki je bila v torek, 16.12.2021
ob 17:00 uri v prostorih SZS.

Prisotni: Borut Meh – vršilec dolžnosti predsednika (SSK Ljubno BTC) - pooblaščen, Sašo
Komovec (SK Triglav Kranj), Tomaž Perme (SD Dolomiti), Borut Rep (SSD Stol Žirovnica),
Boštjan Ekart (SSK Mengeš), Primož Ulaga (SSK Ilirija), Jernej Klarič (SD Vizore) –
pooblaščen, Boštjan Pavlič (SSK Mislinja, SSK Šmartno na Pohorju - pooblaščen), Zvone
Pograjc (SK Zagorje) – pooblaščen, Boris Tomazin (NSK Tržič FMG) -pooblaščen, Leon
Šikovec (SSK Norica Žiri), Milan Živic (SSK Velenje, SSK Bohinj - pooblačen), Špela Rojc (SSK
Ihan), Mladen Jurič (SSK Lovci na daljave Logatec), David Jerič (SD Zabrdje).
Odsotni: Mojmir Pirnovar (SK Zagorje), Felix Skutnik (SD Vizore), Matija Stegnar (NSK Tržič
FMG), Brane Iskra (SSK Bohinj), Rado Vaner (SSK Šmartno na Pohorju), Rajko Pintar (SSK
Ljubno), Igor Polanc (SSK POK).
Ostali prisotni: Gorazd Pogorelčnik – vodja panoge smučarski skoki in NK, Primož Kožar –
pisarna SZS/zapisnik.

Seja se začne ob 17:00.

G. Meh pozdravi prisotne. Potrjenih je 73 od 75 glasov. Ugotovi sklepčnost in predstavi
naslednji dnevni red.

Predlagan Dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov 6. redne seje.
2. Postopki za volitve predsednika zbora in novoizvoljenih organov Zbora.
3. Poslovanje panoge v obdobju 2018 – 2020 in glasovanje o predlogu Odbora.
4. Dotacije za izvedbo tekmovanj - poletje 2021.
5. Razno:
- Podelitev pokal Argeta za klube.
Sklep 39 (soglasno sprejet): Dnevni red se potrdi.
AD1. Pregled realizacije sklepov 6. redne seje.
G. Pogorelčnik: Predstavi sklepe 6. redne seje Zbora. Pove, da so bili vsi sklepi z izjemo
sklepov št. 33 in 37 realizirani.
Sklep 33: Zbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo se je seznanil s predstavitvijo o
prostovoljstvu v Planici. Glede vseh aktivnosti, kar se tega vrašanja tiče bodo klubi sproti
obveščeni. Na eni od prihodnjih sej, kamor bodo povabljeni tudi predstavniki Zavoda SLOSKI
se bomo pogovarjali o tej tematiki.
Sklep 37: Zbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo se je seznanil s poslovanjem
panoge v obdobju maj do september, sezone 2021/2022. Ob tem Zbor od vodstva panoge
pričakuje, da bo pri načrtovanju udeležbe na mednarodnih tekmovanjih upoštevala načelo
racionalnosti in sposobnosti financiranja potovanj ob tem bodo imele prednost ekipe in
tekmovalci, ki imajo možnost za dosego dobrih rezultatov. Vodstvo bo v roku dveh mesecev
preverilo finančno stanje in po potrebi pripravilo predlog rebalansa, kjer mora predvideti tudi kje
bomo dobili dodatna sredstva. Glede sklepa pove, da že potekajo pogovori s sponzorji, pogovori
zaenkrat še niso zaključeni, zato sklep še ni realiziran. Trenutno se še ne ve, s kakšnimi
sredstvi bomo do konca sezone razpolagali.
Sklep 40 (soglasno sprejet): Zbor se seznani s poročilom o realizaciji sklepov 6. Redne
seje Zbora.

AD2 Postopki za volitve predsednika zbora in novoizvoljenih organov zbora.
G. Meh: Pove, da sedanjemu vodstvu panoge poteče mandat in da je potrebno do konca
januarja 2022 zaključiti volilne postopke, ker se potem nadaljujejo postopki izvolitve organov
SZS. Novo vodstvo začne svoj mandat po zaključku aktualne sezone. Predlaga da g.
Pogorelčnik razloži časovnico poteka volitev.

G. Pogorelčnik: Pove, da je postopek izvolitve opredeljuje poslovnik panoge, ki je dostopen
vsem na spletni strani SZS pod zavihkom Smučarski skoki in nordijska kombinacija. Predstavi
časovnico poteka volitev:
• 10.12.2021 je Odbor potrdil skladnost Poziva s pravilniki in akti panoge za smučarske
skoke in NK ter statutom SZS.
• 10.12.2021 je bil Poziv objavljen na spletni strani SZS in preko elektronske pošte poslan
vsem klubom članom SZS-panoge za smučarske skoke in NK.
• Regije se pozove, da oddajo listo najmanj treh kandidatov, zastopnikov posameznih regij
(potrebno je določiti termin za oddajo list kandidatov).
• Odbor za smučarske skoke in NK ustanovi tri člansko volilno komisijo (naslednja seja
Odbora, ki je sklicana 21.12.2021).
• Komisija ugotovi skladnost kandidatur z razpisanim pozivom (v tednu po izteku roka za
oddajo kandidature, predlog po 10.1.2022).
• Predložitev kandidatne liste na volilni seji Zbora.
• Volilna seja Zbora za predsednika panoge za smučarske skoke in NK se izvede v
obdobju med 11. in 29.1.2022.
Pove, da je skupščina SZS v mesecu marcu, takoj po Olimpijskih igrah, ki potekajo od 1.2.20.2.2022 zato ostane zelo malo časa za aktivnosti. Predlaga, da se aktivnosti izvolitve izvedejo
še pred odhodom ekip v Peking.
G. Meh: Poda predlog Sklepa: Zbor se je seznanil s postopki volitev. Regije naj do 23.12.2021
predlagajo svoje predstavnike za Odbor panoge. V skladu s poslovnikom kandidat za
predsednika izbere svojo listo kandidatov za sestavo Odbora za skoke in nordijsko kombinacijo.
G. Rep: Zanima ga, če je možno podaljšati rok za oddajo liste regisjkih predstavnikov za
Odbor?
G. Meh: Predlaga, da se rok podaljša do konca leta.
Sklep 41 (soglasno sprejet): Zbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo se je
seznanil z volilnimi postopki. Regije morajo do 30.12.2021 predlagati najmanj 3 svoje
predstavnike za člane Odbora.
G. Meh: Razloži predlog spremembe 12. člena poslovnika. Po poslovniku panoge je član
Odbora tudi eden od članov OK Planica, ki pa se je preoblikoval v Zavod Sloski, tako da v
prejšnji obliki ne obstaja več. Do sedaj je bil član OK Planica v Odboru Drago Bahun. Predstavi
predlog sklepa, ki se nanaša na spremembo 12. člena poslovnika in sicer, da član Odbora ni
več predsednik OK Planica, ker ta ne obstaja več, temveč predstavnik Zavoda Sloski, ki ga v

imenovanje predlaga ustanovitelj Zavoda, to je SZS. Kot člana Odbora se predlaga tudi
predsednika OK Svetovnega pokala za ženske, Ljubno.
G. Šikovec: Odpre razpravo glede članov Odbora, ki so v Zavodu Sloski: Zanima ga, kako, da
smo imeli prej tri člane Odbora v OK Planica, sedaj pa naj bi imeli v novi organizaciji zgolj
enega.
V razpravi so sodelovali: G. Šikovec, G. Pogorelčnik, G. Meh.
Povzetek razprave: Zavod Sloski ima enake predstavnike kot jih je imel OK Planica. Odbor ima
v Zavodu 3 predstavnike: Drago Bahun, Ljubo Jasnič, Jelko Gros. Ljubo Jasnič je predstavnik
skakalcev v Zavodu. V predlaganem sklepu pa gre za obratno relacijo in sicer, da je eden od
članov Zavoda tudi predstavnik Odbora za skoke in nordijsko kombinacijo, ker zaradi
spremembe organizacijske oblike OK Planica ne obstaja več.
Sklep 42 (soglasno sprejet): Potrdi se sprememba 12. člena poslovnika in sicer, da član
Odbora ni več predsednik OK Planica, ker ta ne obstaja več, temveč predstavnik Zavoda
Sloski, ki ga v imenovanje predlaga ustanovitelj Zavoda, SZS. Člana odbora je tudi
predsednik OK Svetovnega pokala za ženske Ljubno.

AD3 Poslovanje panoge v obdobju 2018 – 2020 in glasovanje o predlogu Odbora
G. Meh: Pove, da prehajamo na točko, ki je že nekaj časa zelo pereča. Pove, da sam ni bil član
organov v času dodeljevanja kombijev. Izpostavi problem v notranjem dolgu panoge do skupnih
služb in pa poslovanje same panoge. V nabavo kombijev se je šlo iz sredstev, ki so bila
ustvarjena iz naslova izvedbe tekmovanj v Planici. Predstavi gradivo, kjer je pregled poslovanja
od leta 2018 do leta 2020. Poudari, da ne obstaja nobena formalna zaveza oz. pogodba za
obvezo izplačila sredstev klubom. Naprej predstavi, da je po njegovih izračunih panoga
poplačala dolg. Predstavi še notrani dolg na začetku mandata G. Pogorelčnika, ki je takrat
znašal 154 000 EUR. Glede na poslovanje v zadnjih letih je nemogoče, da notranji dolg še
obstaja. Kljub drugačnim podatkom računovodstva panoga vztraja, da notranjega dolga ni več.
Odbor je tudi sprejel sklep, da se v določeni meri prisluhne klubom, ki so bili pri deljenju
kombijev prikrajšani. Predlaga, da klubom ki niso dobili kombijev do konca koledarskega leta
2022 izplačamo sredsva po kriterijih, ki jih bo predstavil G. Pogorelčnik. Pove še, da druge
možnosti glede na finančno stanje trenutno ni. Prebere predlog sklepa, ki je bil sprejet na
Odboru: Kljub temu, da ne obstaja nobena formalna zaveza oz. pogodba za obvezo izplačila
sredstev predlagamo, da se klubom, ki se niso odločili za kombije nameni iz sredstev sezone
2021/22 dvo letni znesek, to je 2x38.787 EUR (77.574 EUR). Ta znesek se po kriterijih za
sezone 2019/20 in 2020/2021 razdeli med klube in izplača najkasneje do 31. 12. 2022. Pri

kriterijih se ne upošteva Planiških prostovoljcev, ker v zadnjih letih niso bili vklučeni zaradi
pandemije. S potrditvijo tega predloga se klubi strinjajo, da v prihodnje ne bodo več imeli
nobenih zahtevkov iz tega naslova.
Prav tako se vodstvo panoge zavezuje, da v prihodnje ne bo več dogovarjalo kakršnih koli
dolgoročnih obveznosti vezanih na dotacije klubom in bo pri oblikovanju višine sredstev za
klube v finančnih načrtih dosledno upoštevalo finančne zmožnosti panoge, kjer bodo prioriteto
imele aktivnosti povezane z vrhunskim športom.
Pove še, da bo potrebno v primeru sprejetja predlaganega sklepa pripraviti rebalans proračuna
panoge.
G. Pogorelčnik: Predstavi kriterije za razdelitev sredstev. Pove, da gre za enake kriterije, ki so
bili upoštevani že v sezoni, ko so se razdeljevala sredstva (2016/2017). Eden od kriterijev je bil
število tekmovalcev do 15. leta starosti, število reprezentantov, št. organiziranih tekmovanj
(mednarodnih, domačih). Predstavi zneske, ki naj bi jih klubi dobili. Pove, da lahko na željo
posameznika podake tudi posreduje. Pove, da kriterija prostovoljcev v zadnjih dveh letih ne
upoštevamo, ker so tekme potekale brez prostovoljcev.
G. Šikovec: Komentira notranji dolg panoge do skupnih služb. Zadeva se mu zdi smešna, ker
ima panoga težave z računovodstvom. Pove, da so preučili poslovanje panoge v zadnjih letih.
Navede poslovne izide po letnem poročilu za leti 2019 in 2020 ter jih primerja z dolgom iz leta
2018 ter ugotovi, da ima panoga presežek. Predlaga, da panoga računovodstvu predloži letna
poročila, da jih ponovno pregledajo.
G. Meh: Razloži, da so se predstavniki panoge sestali z računovodstvom. Pove, da se po
novem letu dobimo še z direktorjem in predsednikom SZS in upa, da takrat dokončno razčistimo
zadevo.
G. Pogorelčnik: Razloži, da je bilo v letih 2016 in 2017 narejenih več kot 800 000 eur izgube, ki
je prikazana v tabeli (gradivo, ki so ga prejeli prisotni). V treh letih smo uspeli sanirati ves
zunanji dolg. Pove, da je bil, ko je prevzel vodenje panoge dolg izredno visok. Ponovi besede G.
Meha, da je potrebno razčistiti še notranji dolg panoge.
G. Rep: Prebere sklep sprejet na odboru leta 2016: Ljubo Jasnič je izrazil zadovoljstvo, da je
prireditev v Planici uspela v vseh pogledih in da je sklep OK Planica, da se presežek nameni
izključno panogi smučarski skoki in NK. Od tega presežka je panoga namenila 200 000 eur v
tekoče operativno poslovanje panoge, 300 000 eur pa je posodila SZS za reševanje tekoče
likvidnosti. Zanima ga kje je omenjeni denar?

G. Meh: Zaključi, da so notranji odnosi in notranji dolg večni problem. Pove, da bi se prav zato
radi dobili z direktorjem in predsednikom SZS, da razčistimo zadevo. Povzame še besede G.
Smrekarja, da je obdobje sanacije za nami in sledi razvojno obdobje.
G. Šikovec odpre razpravo glede razdelitve sredstev klubom. Predstavi, kako je potekala
razdelitev kombijev, pove še, da so klubi, ki se niso odločili za kombije ostali brez sredstev v
prihodnjih letih. Je mnenja, da morajo biti klubi obravnavani enakovredno. Pove, da so naredili
preračun na podlagi poslane dokumentacije. Izpostavi primer SSK Ilirije in SSK Norica Žiri in
predstavi sredstva, ki naj bi jih dobili oz. do katerih naj bi bili upravičeni. Pove, da se v kolikor bi
vse klube dali na enak imenovalec podatki po njihovih izračunih ne ujemajo.
G. Meh: Razloži, da ni denarja in trenutno ne obstaja druga možnost. Poziva vse, da podajo
predloge, če mislijo, da se lahko ta denar razdeli drugače. Ne želi v naprej obremenjevati
panoge, če se ne ve ali so sredstva sploh zagotovoljena. Predstavi, da z letošnjim Olimpijskim
letom potečejo pogodbe s sponzorji in da bo potreben velik napor za nova pogajanja. Pove še,
da so to maksimalna sredstva, ki jih lahko ta trenutek panoga zagotovi.
G. Ulaga: Pove, da so klubi osnova, da brez klubov ni športnikov. Izpostavi, da klubi nimajo
nobenih pravic. Pove, da je potrebno ustvariti partnerstvo med panožno zvezo in klubi. Predlaga
razmerje 70/30, po katerem naj bi se sredstava delila že na začetku sezone. Pove, da klubi v
nasprotnem ne bodo preživeli. Ne zdi se mu poštena razdelitev za klube v primeru, samo če na
koncu kaj ostane. Izpostavi, da klubi težko dobivajo sponzorje. Predstavi primer Finske in kako
se je njihov sistem zrušil. Pove še, da mora panoga klubom nameniti več denarja, želi si več
podpore.
G. Komovec: Želi, da se upošteva enak ključ in enaki zneski, kot so se upoštevali takrat.
Predlaga, da se izračuna kolikšna je bila dejanska vrednost kombijev.
G. Pogorelčnik: Pove, da je spremljal hipotetično, koliko bi dobili klubi denarja, če bi sredstva iz
naslova tekmovanj v Planici bila na voljo. Pove, da je bilo težko deliti denar, če smo imeli veliko
izgubo. Izpostavi, da so naši trenerji zelo podcenjeni. Pove, da DPNC, ki ga financira SZS
prevzame tekmovalce iz klubov. Panoga nameni 450 000 eur za delovanje DPNC. Izpostavi, da
razume, da je določena sredstva potrebno nameniti klubom. Meni, da je potrebno po sezoni
narediti izračun in izhajati iz tega.
G. Meh: Pove, da se zaveda, da so klubi osnova, da tudi sam izhaja iz kluba. V kolikor sistem
ne zagotovi nadgradnje oz. piramide, bodo tudi klubi težko delovali. Pove, da je to magnet, da
dobimo nove mlade skakalce v klub. Pove, da letos ni bilo zagotovljenih dodatnih sredstev za
klube ter,da ponujena razdelitev predstavlja najvišji možni znesek in bo potreben rebalans
proračuna, da bomo to tudi formalizirali.

G. Komovec: Strinja se, da je sistem cikličen. Misli, da je bila ideja leta 2016 dobra. Podpira
idejo, da se dobiček iz naslova Planice izteče klubom in meni, da je potrebno to idejo ponovno
obuditi. Problem vidi, da je postavljen pogoj, da so klubi plačani v primeru dobička. Meni, da bi
morali določiti fiksni del, ki bi iz Planiške prireditve pripadal panogi.
Ga. Rojc: Pove, da klubi ne bodo preživeli brez pomoči. Izpostavi, da tudi trenerji, ki delujejo v
reprezentanci izhajajo iz klubov. Meni, da bi morali imeti sistem podobno kot v nogometu, da bi
primarni klubi od tekmovalca, ki zastopa reprezentanco nekaj imeli.
G. Jurič: Pove, da od leta 2018 klubski delavci pridno hodijo v Planico. Izpostavi zgodbo nakupa
kombijev. Pove, da je obstajala neka osnova iz česa se je šlo v to zgodbo. Pove, da so nekateri
klubi, ki se niso odločili za nakup kombijev prvo leto prejeli nekaj sredstev, kasneje pa nič več.
Izpostavi, da so tisti, ki so izbrali kombije. takrat imeli srečo. Pove še, da mu je bil projekt
nakupa kombijev všeč.
G. Ulaga: Pove, da je bil del te zgodbe. Poudari, da je Planica prinašala veliko denarja SZS.
Vedno se je govorilo, da gre denar za reševanje SZS. Tukaj so klubi izgubili veliko denarja.
Pove še, da so klubi vedno prikrajšani, ker se ne borimo. Pove, da bi se predsednik Zbora moral
boriti za naš delež. Ponovno poudari, da brez klubov ni zgodbe.
G. Meh: Razloži, da je bil prav s tem namenom pripravljen ta predlog. Izpostavi, da se glede te
tematike tri leta ni želel nihče pogovarjati. Sedaj, ko pa imamo predlog rešitve pa je ponovno
nastal problem.
G. Perme: Predlaga, da tisti, ki je leta 2017 podal to idejo o delitvi kombijev predstavi, kakšni so
bili takrat pogoji. Pove, da so se v klubu takrat odločili za nakup kombija, da pa sedaj vsako leto
plačujejo obrok kredita, ki znaša 5600 EUR. Pove, da z dotacijami od organizacije tekmovanj in
z rednim delom od SZS dobijo približno 3000 eur, razliko pa morajo pokriti sami.

G. Ekart: Pove, da je potrebno govoriti o konkretnih zadevah, da bo vesel zneska, čeprav je bil
presenečen, da po tabeli dobijo manj od pričakovanj. Pove, da bo denar namenil nakupu
kombija. Izpostavi, da je imel klub možnost naročiti kombi, pa se takrat zanj niso odločili. Zahvali
se SZS.
G. Pograjc: Zanima ga, če lahko ta sredstva, ki jih bodo klubi dobili, nameni za kombi?

G. Pogorelčnk: Pove, da se sredstva lahko namenijo za točno določen namen, ki je vezan na
priprave in nastope tekmovalcev, prevoze, nastanitve, dnevnice in prehrano tekmovalcev ter
stroške dela strokovnih delavcev.
G. Tomazin: Meni, da se je potrebno pogovarjati o aktualni problematiki glede kombijev. Pove,
da na glasovanju lahko predlog tudi zavrnjemo. Meni, da je imel vsak možnost izbire. Pove še,
da so z nakupom kombija sprejeli tudi določen riziko. Izpostavi, da so bili 2. in 3. leto res tisti, ki
se niso odločili za kombi prikrajšani. Lizing za kombije pa je bil v tem času sofinanciran.
G. Komovec: Meni, da težko glasuje o predlogu iz tabele, kjer ni zraven navedenega izhodišča,
kaj natančno rešujemo. Ni sklepa iz leta 2016, ki je bil takrat sprejet in ključa po katerem so
klubi prejeli pomoč. Meni, da se je panoga zavezala pomagati klubom iz denarnih sredstev
organizacije tekmovanj v Planici.
G. Pogorelčnik: Pove, da tega denarja od Planice v zadnjih letih ni bilo. Panoga ni dobila niti
sredstev iz naslova TV pravic, ker Zavod posluje z izgubo.
G. Ulaga: Meni, da v kolikor se ne bodo klubi postavili zase, bomo vedno na zgubi. Izpostavi, da
se je z denarjem Planice reševalo likvidnostne težave SZS kot celote.
G. Meh: Pove, da smo pod drugo točko danes govorili o volitvah. Vsak od članov SZS ima
pravico, da ga klub predlaga za predsednika in v kolikor bo izvoljen, bo imel podporo klubov in
bo lahko reševal situacijo na drugačen način.. Predlaga, da bi na tej točki debato zaključili, na
mizi imamo predlog za razdelitev sredstev in meni, da o predlogu glasujemo.
G. Ekart: Zanima ga, za kakšen namen bodo lahko porabili sredstva. Pove, da v napisanem
predlogu ne vidi možnosti, da bi s tem denarjem kupili kombi?
G. Pogorelčnik: Ponovi za kaj bodo lahko klubi ta denar porabili.
G. Meh: Na glasovanje daje predlog, ki je bil posredovan s strani Odbora.
ZA predlog je bilo 47 glasov od 73 prisotnih, 18 glasov je bilo PROTI, 8 glasov pa VZDRŽANIH.
G. Meh: Ugotovi, da so člani Zbora s 47 glasovi od 73 prisotnih predlog sprejeli.
Sklep 43: Kljub temu, da ne obstaja nobena formalna zaveza oz. pogodba za obvezo
izplačila sredstev se klubom, ki se niso odločili za kombije nameni iz sredstev sezone
2021/22 dvo letni znesek, to je 2x38.787 EUR (77.574 EUR). Ta znesek se po kriterijih za
sezone 2018/19 in 2019/2020 razdeli med klube in izplača najkasneje do 31. 12. 2022.

S potrditvijo tega predloga se klubi strinjajo, da v prihodnje ne bodo več imeli nobenih
zahtevkov iz tega naslova.
Prav tako se vodstvo panoge zavezuje, da v prihodnje ne bo več dogovarjalo kakršnih
koli dolgoročnih obveznosti vezanih na dotacije klubom in bo pri oblikovanju višine
sredstev za klube v finančnih načrtih dosledno upoštevalo finančne zmožnosti panoge,
kjer bodo prioriteto imele aktivnosti povezane z vrhunskim športom. Sestavni del sklepa je
tabela delitve sredstev predstavljena na Zboru (priloga 1), ki jo je v skladu s kriteriji pripravil g.
Pogorelčnik in navodila za upravičeno uporabo sredstev, ki so prav tako sestavni del sklepa
(priloga 2).
AD4. Dotacije za izvedbo tekmovanj poletje 2021.
G. Pogorelčnik: Predstavi kriterije za delitev sredstev, ki so enaka že vrsto let. Na osnovi tega
se za poletno sezono razdeli 13 500 EUR. Predstavi tabelo dodeljenih sredstev, ki naj bi jih
klubi dobili plačane do konca letošnjega leta oziroma najkasneje do januarja prihodnje leto.
G Meh: Pove, da gre za seznanitveni sklep razdeljenih sredstev po kriterijih, ki se že vrsto let
upoštevajo.
Ga. Rojc: Ima pripombo in želi, da se v tabeli popravi ime kluba SSK Ihan.
G. Ulaga: Želi točen datum, kdaj bo denar nakazan.
G. Meh: Določi 15. januar 2022 kot zadnji dan za nakazilo dotacij klubom.
Sklep 44 (soglasno sprejet): Zbor se seznani z razdelitvijo sredstev. Kot zadnji dan za
nakazilo sredstev klubom se določi 15.1.2022.
5. Razno
- podelitev pokal Argeta za klube
G. Meh Pove, da prehajamo k bolj prijetni točki. To je podelitev pokala Argeta za poletno
sezono 2021. Poudari, da brez klubov in tekmovanj, ki jih organizirajo tudi piramida, ki jo
sestavljamo ne bi bila uspešna.
G. Pogorelčnik podeli nagrade za najboljših 6 klubov v poletni sezoni 2021 po vrstenm redu:
1. Mesto - SSK Ilirija
2. Mesto - SK Triglav
3. Mesto - SSK Norica Žiri
4. Mesto - NSK Tržič FMG
5. Mesto - SSK Zagorje

6. Mesto - SSK Ljubno BTC
G. Meh: Na koncu, ko smo opravili slovestno podelitev se vsem zahvali za sodelovanje. Pove,
da je bil malo časa na položajo predsednika Zbora. Vsem zaželi vesele, zdrave in uspešne
praznike. Klubom zaželi, da bi lažje prišli do sredstev, tudi sam deluje v velenjeskem klubu in ve
kako težko je zbrati denar, da lahko financiraš program. Izpostavi še, da ne bi bilo novih
tekmovalcev, če ne bi imeli piramide, zato čestita ekipi, ki vodi panogo, da pa bo potrebno delati
tudi na partnerstvu in se včasih več poslušati. Predstavi novi izdelek SZS v sodelovanju z
vinarstvom Puklavec – Posebno penino z dobrodelno noto, ki jo prejmejo vsi predstavniki
Zbora.

Seja se zaključil ob 18:20.
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Vršilec dolžnosti Predsednika zbora
za skoke in NK
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